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fizikus, pl. W  i l l i a m  T h o m s o n  mondaná, hogy a mi geológusunk
nak nincs igaza, mert neki fontos okai vannak hinni, hogy az élet
500.000,000 év előtt a föld felületén nem létezhetett, mivel akkor 
a Föld élő lényekre még igen forró volt. Ekkor ezt felelnők: Ez 
nem a mi dolgunk, igazits a geológgal, s ha egymás közt mege
gyeztetek, akkor akarjuk a végkövetkeztetéseket megtudni. Mi csak 
azt akarjuk tudni: tény-e az, hogy fejlődés történt. A  mi az időt 
illeti, mely a fejlődés folyama alatt lefolyt, e tekintetben a csillagá
szok és fizikusok kezeiben vagyunk, s nekik a feladatuk, hogy e 
kérdéssel foglalkozzanak.

Ennyiben feladatunk végére jutottunk. Nem az volt czélunk, 
hogy a fejlődéstan értéke vagy értéktelenségé felett döntsünk, ha
nem csak elbeszélni óhajtottuk az alaptételeket, melyek szerint 
a természet és a keletkezés történetét minden hipotézis előadja, 
hogy megítélhessük azokat és kimutathassuk, milyen természetűek 
bizonyítékaik és mennyire tehetjük fel, hogy azok helyesek. E 
tekintetben csak az igazságra figyelmeztünk, s csak azon részletes
ségekre terjeszkedtünk ki, melyekre okvetetlen szükségünk volt a 
megvilágításoknál.

A  fődolog az, hogy belássuk, hogy e nagy kérdést, melyrő^ 
eddig beszélgeténk, sem rhetorikai szóvirágokkal, sem könnyedl 
felületes szóbeszéddel megoldani nem lehet, hanem e kérdés megoldá
sánál az iskolázott értelem éles figyelmességére és a lelkiismeretes 
kutató türelmére van szükség. D r . D ezső B éla .

XXV. A SZÉNSAV ÉS SZEREPE A TERMÉSZET HÁZTARTÁSÁBAN.*

A szénsav egyike a legelterjedtebb 
testeknek. Szabad állapotban előfordul 
a levegőben, továbbá a vízben és rop
pant mennyiségben más anyagokkal 
egyesülve az úgynevezett szénsavas 
sókban, milyenek a hegységeket alkotó 
mészkő, márvány, dolomit, kréta stb. 
De benn van a szénsav, mint szénsavas 
mész, a csigának és a tojásnak a héjá
ban meg a drága keleti gyöngyben is.

Hogy a szénsav tulajdonságaival 
közelebbről megismerkedhessünk, czél- 
szerű lesz azt a felsorolt anyagok egyi
kéből előállítani. Valamely alkalmas

* Előadatott a „Tabitha“ jótékony nő
egyesület által rendezett estélyen, 1 8 8 1 . 
márcz. 7 -ikén.

üvegben néhány darabka márványra 
hígított sósavat öntök. (L. I-ső ábrán.) 
A folyadék szintén forrni látszik, oly 
élénk pezsgés keletkezik. Ez onnan van, 
mert a sósav a márványt, mely nem 
egyéb mint szénsavas mész, felbontja, 
a márvány egyik alkotó részével a cal- 
ciumfémmel calciumchloridot képez, a 
szénsav pedig kiszabadul, és, minthogy 
a szénsav gáznemű test, a folyadék
ban gyorsan felemelkedik s előidézi 
a pezsgést. Azoknak kedvéért, kik nem 
vallják magokének egy igen ismert és 
kedvelt költőnknek ezen szavait: „szent 
borzalommal emelek kaiapot a vegytani 
műszavak rejtelmes kongása előtt“ — 
hát még a chemiai Írásmód előtt!—  fel-
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írom a végbemenő chemiai folyamatot: 
CaC03 +  2HCI =  CaCla + H ,,  O +  C02

széns. mész sósav m észch lo r id  víz szénsav

melyből kitűnik, hogy az említett anya
gok mellett még víz is keletkezik.

A fejlődő gázt a vízzel töltött és 
lefelé borított üvegben fogom fel. Hon
nan tudjuk meg azt, hogy ez üresnek 
látszó üveghenger szénsavat tartalmaz ? 
Belemártok égő gyertyát : elalszik 
benne. De egyéb gázok is képesek a tű
zet elfojtani, azért egy más próba is 
szükséges, hogy biztosak legyünk a 
felől, hogy az üvegben szénsav van. 
Kevés kristálytiszta vizet töltök a 
hengerbe, a mely oltott mész fölött 
állva, ebből meszet oldott fel és mész-

szénsav szintelen, sajátságos szagú, sa
vanyú ízű s aránylag igen nehéz gáz, 
mert hasonló térfogatú, ugyanoly hő
mérsékletű és ugyanolyan nyomás alatt 
álló levegőnél körülbelül l ^ - s z e r  ne
hezebb, vagy is a fizikusok nyelvén : 
fajsúlya l '52  (a lev eg ő é= l.) .  —  Egy 
liter szénsav súlya o° hőmérséknél és 
760 mm. nyomásnál I '97 12 gramm, míg 
a levegőé i ' 2g.

A szénsavnak nagy fajsúlyát követ
kező kísérletekkel mutathatom ki:

Mindenek előtt láthatjuk, hogy a 
szénsavat nyitott edényben is felfogha
tom, ha az edény fenekéig lenyúló üveg
esövön vezetem belé. Az ily módon 
szénsavval töltött hengerben a bele-

T e rm észet tudom ányi Közlön}’. X II Í .  k ö te t .  1881.

vízzé változott. A folyadék megzavaro- 
sodott. Minthogy ezt csupán a szénsav 
teszi, az által, hogy a vízben oldott 
mészszel szénsavas meszet képez, a 
mely a vízben oldhatatlan lévén kiválik 
s a mészvízet megzavarosítja, kimutat
tam, hogy a fejlődött gáz valóban szén
sav.

A szénsav két elemből van alkotva : 
az egyik az ismeretes szén, a másik az 
oxigén. Egy-egy molekula szénsav 
(C02) egy atom szénből (C.) és két 
atom oxigénből ( 0 3) áll, a mit számok
ban, úgy fejezhetünk ki, hogy a szénsav 
27-68 szenet és 72^32 oxigént tartal
maz IOO súlyrészben.

Fizikai tulajdonságait tekintve, a

2 -ik ábra.

mártott égő gyertya elalszik. Most a 
szénsavat ebbe a másik, levegővel telt 
Üvegbe töltöm át, mint akár a vizet. 
Az égő gyertya ebben az edényben is 
azonnal elalszik, ha a szénsavat a másik 
edényből áttöltöm (1. 2-ik ábra).

Ebbe a tágasabb üveghengerbe 
három égő gyertyát állítok be, egy
más fölé, különböző magasságban. 
Most egy tölcséren töltöm bele a 
szénsavat, lassan, figyelmesen. A mint 
a szénsav az üveg fenekéig nyúló töl
csérből kiömlik, legelébb is a legalsó 
gyertya alszik el, ezt követi a középső, 
végre kialszik a legfelső is. E  kísér
let világosan mutatja, mint emelkedik 
lassan a sűrű gáz mind addig, mig az

24
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edényt egészen rnegtöltve, kiömlik be
lőle. — Az elaludt gyertj'ákat kiemelve, 
az edény tartalmát erre az égő gyer
tyára öntöm, felülről, mint valami lát
hatatlan vizet; a szénsav a levegőn át 
lesülyedve a gyertyát eloltja.

A szénsav súlyos voltát szembe
szökő módon bizonyíthatom be még 
a következő kísérlettel: Az itt felállí
to tt meglehetősen érzékeny mérleg
nek egyik serpenyőjére körülbelül 
másfél literes, úgynevezett főzőedényt 
állítok és a túlsó serpenyőre rakott 
súlyokkal egyensúlyba hozom. Ezen 
másik, valamivel nagyobb térfogatú

edényből, a mely szénsavval van meg
töltve, óvatosan a mérlegen álló edénybe 
töltöm a szénsavat. Azt látjuk, hogy 
a mérlegnek ezen serpenyője egészen 
lesülyed, a mi bizonyítja, hogy a szén
sav jóval nehezebb mint a levegő, 
a melylyel az üveg telve volt, míg 
azt onnét a beleöntött szénsav ki nem 
tolta.

Ha o-fokú szénsavat 3 -szoros lég
köri nyomásnak vetünk alá, akkor igen 
mozgékony, színtelen folyadékká sű- 
rűdik. Ha a folyós szénsavat tartal
mazó edényt kinyitjuk, a folyadék rend
kívül gyorsan párolog el, és minthogy

3-ik

az elpárolgás igen sok meleget fogyaszt, 
vagy a mint azt a fizikusok mondják, 
igen sok meleget köt meg, a folyós, 
meg a már elpárolgó gázalakú szénsav is 
igen gyorsan lehűl körülbelül — 79 °-ra. 
Minthogy azonban a folyós szénsav már 
— 7O0-nál szokott megdermedni, azért 
a kiszabaduló szénsav fehér, hónemű 
tömeggé szilárdul m eg ; a szénsav úgy 
mint a vízgőz, megfagy.

A víz különböző gáznemű testet 
képes magába felvenni, elnyelni, ha 
vele érintkezik, —  így a levegőt i s ; 
még inkább elnyeli azonban a szén
savat. Egy liter o-fokú víz 1 légköri

ábra.

nyomás mellett I '7967 liter szénsavat 
vesz fel magába, mi által kellemes sa
vanyú ízt nyer. A szénsav elnyeletését 
következőleg mutathatom meg : Ebbe 
a hosszú, nyílásával víz alá merülő, 
desztillált vízzel megtöltött, ferde ál
lású csőbe egy-egy nagy szénsav-bu
borékot bocsátok. A buborék lassú 
efnelkedése közben mindegyre fogy, 
mert a víz a szénsav egy részét magába 
veszi. Ha a szénsavval „megtelített“ víz 
felszínére gyakorolt légköri nyomást 
csökkentem, a szénsav élénk pezsgést 
előidézve eltávozik a folyadékból, a 
mint azt a szódavízen, pezsgőn, sörön
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gyakran észrevehették. Melegítés által 
szintén elhajtható az elnyelt szénsav.

A szénsav chemiai magatartását 
illetőleg, mondjuk, hogy savtermé
szetű, mert a mint a kék lakmusz- 
oldatba szénsavat vezetek be, színe 
pirosra változik, és, mert a szénsav bi
zonyos körülmények közt más testek
kel vegyületeket, úgynevezett sókat 
alkot.

A szénsavas só képződését követ
kezőleg mutatom b e : Ez az üveg kris
tálytiszta mészvízet tartalmaz ; a mint 
a szénsavat belevezetem, a folyadék 
tejszínűvé lesz, megzavarosodik, mert, 
mint már fejtegettem, a szénsav a víz
ben feloldott mészszel szénsavas meszet 
alkot, mely, minthogy vízben csak igen 
csekély mértékben oltható, kiválik s 
később mint csapadék leszáll az üveg- 
fenekére. Hogy pedig a szénsav való
ban egyesült itt a mészszel, meggyőződ
hetünk, ha a csapadékot leszűrjük, 
szénsavfejlesztő üvegbe teszszük s só
savat öntünk r á : a csapadékból pezs
gés közben kiválik a szénsav, a me
lyet megint felfoghatunk s megvizsgál
hatunk.

Sajátságos a szénsavnak az állati 
szervezetre való befolyása. Kis mennyi
ségben belehelve vagy lenyelve nem 
ártalmas, sőt a szénsavas víz, módjával 
élvezve, a gyomor idegeire üdítőleg, 
csillapítólag hat. De ha nagyobb meny- 
nyiségben kerül akár a gyomorba, akár 
pedig a tüdőkbe, akkor izgat, része
gít, különösen ha nem vízben, de 
szeszes folyadékban péld. pezsgő
borban kerül a gyomorba. Szénsav
val erősen fertőzött levegő kábulást 
és végre halált okoz. A szénsav tehát 
a mely a tüzet eloltja, a lélekzésre sem 
alkalmas, mert mind a kettőhöz oxigén 
kívántatik; a szénsav oxigénje nem 
pótolhatja a levegő szabad oxigénjét, 
mert a szénhez van chemiailag hoz
zákötve. A szénsav halálos hatását 
élő lényen —  egy kis egéren —  tanul
ságosan megfigyelhetjük. Az egeret 
az üveg fenekére bocsátom s lassan 
szénsavat öntök az edénybe ; a mint a

szénsav elborítja az egeret, úgy hogy 
többé nem ér fel fejével a szabad 
levegőbe, az állatka azonnal görcsösen 
vonaglik s holtan összerogy. A szén
sav áldozatainak száma nagy. Pinczék- 
ben, hol új bor forr, mély kútakban s 
egyebütt, a hol sok szénsav gyülemlik 
össze, sokan megfuladnak. S így, ha oly 
zárt helyre kell bemennünk, hol szén
sav összegyűlhet, jó lesz előre be
nyújtott égő gyertyával megvizsgálni, 
vájjon lehet-e életünk koczkáztatása 
nélkül oda bemenni. Jó lesz azonban 
megjegyezni, hogy az a próba nem 
nyújt abszolút biztosságot, mert a gyer
tya lassabban alszik el, mint az élet.

De van-e valóban szén abban a 
színtelen gázban, a szénsavban, a melyet 
a fehér márványból készítettünk ? —- 
kérdezhetnék tisztelt hallgatóim, -— és 
jogosan, mert bizony erős dolog elhinni, 
hogy a színtelen, láthatatlan szénsavnak 
egyik alkotó része a fekete szén ! —- 
Pedig úgy van, a mint azt mindjárt látni 
fogjuk. A szén erősen vonzódik az oxi
génhez, azért képezi vele égés tüne
ménye közben a szénsavat. Van egy 
test, mely az oxigénhez még mohóbban 
vonzódik: ez a kálium. — Borsószem- 
nyi darabka káliumot teszek ezen kis 
üveggömbbe, és szénsavat (mely előbb 
egy szárítón ment keresztül) bocsátok 
át rajta. Borszeszlámpával hevítem a 
göm bö t: a kálium megömlik, ebben a 
pillanatban meggyulad és a szénsavnak 
oxigénjével fehér káliumoxiddá ég el, 
míg a magára maradt szén fekete kor
mot képezve rakodik le az üveggömb 
falára.

Kénytelen voltam a szénsav tulaj
donságaival behatóan foglalkozni, hogy 
a természet háztartásában jutott sze
repe könnyen megérthető legyen. —  
Elébb azonban még előfordulásáról kell 
szólanom, és ezzel kapcsolatban elmon
danom, hogy a természetben hol és mi
kép fejlődik, és viire való a szénsav ?

Már azt megemlítettem, hogy a lég
körben van szénsav; vájjon mennyi 
lehet az ? Azt mondhatnám e r r e : ke
vés, és még is sok. Kevés azért, mert

2 4 *
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a levegő csak 0*04 % szénsavat tartal
maz, azaz 10,000 liter levegőben csak
4 liter szénsav van, —  és mégis sok 
az, nagyon sok, mert az a légtenger, 
melynek fenekén mi élünk és mozgunk, 
óriási kiterjedésű és így senkit sem 
lephet meg, ha azt mondom, hogy a 
levegő szénsavának súlyát kiszámítva, 
azt 3x billió métermázsának találták.

És ezt az óriási mennyiséget foly
tonosan növesztjük: a tűzhely, a kály
ha, a gyáraknak égfelé meredő kémé
nyei roppant mennyiségű szénsavat 
visznek a l e v e g ő b e a z  ember szénsa
vat lehel ki, ugyanazt teszik az állatok 
miriádjai az elefánttól kezdve a kis 
b o gárig ; —  ezen munkában hűségesen 
osztozik Földünk is : minden vulkán
jából rengeteg szénsav-oszlop emelke
dik az égnek, a teknőben megkelő 
tészta, a pinczében forrásban lévő must, 
sör hasonlóképen szénsavat termelnek, 
az elrotható s korhadó fa, a földre le
hullt viráglevél, a földkéreg felületes 
rétegében korhadó állati, növényi hul
ladék mind, mind szénsavat fejleszt!

Hogy égés alkalmával csakugyan 
fejlődik szénsav, arról következő mó
don szerezhetünk meggyőződést: Az 
égő gyertyát bemártom ez üveglom
bikba és égni hagyom bent egy-két 
perczig. Kivéve a gyertyát tiszta mész- 
vizet töltök a lombikba s összerázom : 
a folyadék erősen zavaros lesz —  az 
égés közben fejlődött szénsavtól.

Hogy önmagam is fejlesztek szén
savat arról hasonló kísérlettel győződ
hetünk meg. Egy lombikba mészvizet 
töltök és üvegcsövön át belefuvok 
kétszer— háromszor; a mint a palaczk 
tartalmát összerázom, az ép oly zava
ros mint az előbbié.

Ha e kísérlet alapján azt következ
tetik, hogy ilyformán testünkben az 
égéshez hasonló folyamat megy végbe : 
akkor helyesen okoskodnak. —  Az 
emberi testet a gőzgéppel hasonlítot
ták össze : kazánja a gyomor, a fűtő
anyag az étel, ennek pedig java alkat
része a szén. — A gőzgép a-fűtőanyag 
rovására végez m unkát; az emberi test

az ételből meríti erejét. És mily párat
lan tökéletességű gépezet a" egészsé
ges ember te s te ! nem is kopik ! — 
Azaz, hogy kopik bíz az ; —  az izmok, 
a máj, az agyvelő stb. mind elhaszná
lódnak, csakhogy az ép szervezet azo
kat szakadatlanúl újra kiegészíti. — A 
gyomorban és a vékony bélben az éte
lekből finom pép keletkezik, mely bi
zonyos utakon áthaladva,a vér elemeivé 
alakul és a vérbe kerül. Ha a vér ele
gendő mennyiségű szabad oxigént kap, 
a felvett táplálékból oly építő-anyag 
keletkezik, mely a folytonos használat 
következtében elkopott szervek kita
tarozására tökéletesen alkalmas. Az 
oxigén megszerzésére rendelt szerv a 
tüdő. Ezen csodálatosan alkotott szerv
ben a légcső ága temérdek, finorti csa
tornákra oszlik, a melyek rendkívül 
apró hólyagocskákba, az ú. n. légsej
tekbe végződnek, melyeknek falában 
temérdek hajszáledényben áramlik a 
vér és a sejtek meg csatornák finom 
hártyáin keresztül érintkezik a levegő
vel ; belőle oxigént vesz fel, mi által a 
test táplálkozására lesz alkalmatossá 
és cserébe a szöveti alkatrészek lassú 
elégéséből keletkezett szénsavat adja 
át, melyet kilehelünk.

A kilehelt levegőt illetőleg azt 
jegyzem meg, hogy átlag 100-szorany- 
nyi szénsavat tartalmaz mint a légköri 
levegő, mert az 4— 5% -ot, ez pedig, 
mint fentebb említém, csak 0*04 °/0 szén
savat tartalmaz. A felnőtt ember napjá
ban csupán a lélekzés által mintegy 450 

; liter szénsavat fejleszt, pedig hány száz 
millió társa és hány milliárd állat segíti 
őt e munkájában ? !* Az emberek és az 
állatok tehát, mint szén sav termel ők, igen 

fontos tényezők a természet háztartásában.
Az előbb mondottak szerint már 

egy ember is aránylag rövid idő alatt 
képes a szoba levegőjét megfertőz- 
tetni ; hát még ha sok ember van jelen 
oly teremben, hol számos gázláng ég, 
melyek mindegyike annyi szénsavat

* Londonban csupán a lélegzés által 
mindennap mintegy harmadfél millió kg,

• szénsav k é p z ő d i k .  ( F a r a d a y .)
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fejleszt, mint 8 — 10 ember! — és ha 
a jelenlévők egyik fele ráadásul még 
szivarozik i s ! —  Vájjon szabad lesz-e 
a másnapi főfájást egyedül a pezsgőre 
vagy a sörre hárítani ?

A Föld is folytonosan fejleszt szén
savat, a mely a vulkánokból, meg a 
számtalan, ú. n. szénsavforrásokból 
(mofetta) ömlik a levegőbe.

Mi módon keletkezik Földünk bel
sejében az a roppant sok szénsav ? — 
'Falán a szénsavas sóknak a Föld köz
ponti tüze által végbemenő izzitása 
által, a mint az kicsiben a mészégetés- 
nél történik ? — vagy ahoz hasonló 
chemiai folyamat által, mely nekünk is 
szolgáltatta a kísérleteinkhez szükséges 
szénsavat ? Ki ennek a megmondha
tója ?! Az óvatos természetbúvár ezen 
kérdésre mai nap még nem adhat biz
tos, határozott feleletet. A vulkánok és 
szénsavforrások száma tömérdek ; csu
pán az utóbbiak közül kívánok nehány 
nevezetesebbet megemlíteni. Szénsav
forrás van Egerben, Kovásznán, Pyr- 
montban, Nápoly mellett (az ismeretes 
„ kutya-barlang “), továbbá a Rajna 
mentében Brohl, Trier és Ardernach 
környékén. A brohli forrás naponként 
300 kg. szénsavat szolgáltat. Az Arder
nach melletti (a Rajna balpartján) 
Laachi-tó környékén lévő számtalan 
gázforrás B i s c h o f  G u s z t á v ,  bonni 
chemikus szerint 24 óra alatt átlag' 
360,000 kg. szénsavat ereget a leve
gőbe.

A legnevezetesebb gázforrásoknak 
egyike a Jáva-szigetén lévő „Pakere- 
masz“, a mi annyit jelent, hogy a „ha
lál völgye“. Ez egy kisebb fajta ki
aludt vulkánnak a k rá te re ; kerülete 
körülbelül V2 óra járásnyi, mélysége 
10— 12 m., az egészen kopár, sivár 
tölcsér, melyben sehol nyílás vagy re
pedés nem fedezhető fel, mindig tele 
van öldöklő szénsavval. Jaj a madár
nak, m.ely ide szál le piheni, pihenése 
örök lesz, —  jaj az üldözött szarvas
nak, mely ide menekül a vérét szomju- 
hozó tigris e lő l : menthetetlenül elvész 
az áldozat is, üldözője is. Egy szem

tanú leírása szerint a különben is min
den növényzetet nélkülöző s rideg töbör 
a benne szerteszórva heverő minden 
fajta állattól eredő fehérlő csontvá
zakkal ijesztő egy kép, melynek láttára 
a vakmerő önkénytelen is a halálra 
gondol, hisz a „halál völgye44 terül el 
lábai a la t t ! —  Ilyen volt hajdan Cam- 
paniában az avernói tó, a régiek sze
rint az alvilágnak, a gyászos Hades- 
nek az előcsarnoka.

Meggondolva, hogy folytonosan 
annyi tömérdek szénsav kerül a leve
gőbe, hogy az a levegőnél nehezebb 
és öldöklő egy légnem: nem kell-e 
azon aggódnunk, hogy egy szép napon 
a szénsav mind a Föld felszínére eresz
kedve itt minden élőt könyörtelenül 
megsemmisít ? —  Nem !

Ezt az üveghengert előadásom kez
detén színig töltém meg szénsavval, és 
nem födtem be. —  Benne van-e még a 
gáz ? Az edénybe lebocsátok egy égő 
gyertyá t; nem alszik e l ; ebből azt kö
vetkeztetem, hogy a kérdéses gáz be
lőle eltűnt. Igen, a nehéz szénsav el
illant, nehézsége daczára felemelkedett 
a levegőbe és az eltávozó szénsav he
lyét a könnyebb levegő foglalta el. 
Ezen és ehhez hasonló tünemények 
alapján a fizika azt tanítja, hogy a kü
lönböző fajsúlyú gázok egymáson át
hatolva tökéletesen összekeverednek, 
és ezt a tüneményt diffúziónak nevezi. 
Csak olyan zárt helyeken, hol a szén
sav gyorsabban fejlődik mint a minő 
a diffúziója, válik az veszedelmessé, 
így tehát a diffúziónak köszönhetjük, 
hogy a légkörben foglalt levegő nem 
fojt meg bennünket,és azt is, hogy eb
ben a teremben órákig el lehetünk 
együtt veszély nélkül, mert a lélekzés 
és a gázlángok által produkált szénsav 
nem terül el sűrű rétegben a terem 
padlóján, hanem összekeveredik összes 
levegőjével.

Ügy is okoskodhatik valaki, hogy, 
ha a légkör a lélekzés, az égés, a korha
dás és főkép a vulkáni proczessusokból 
szüntelenül, szakadatlanúl szénsavat 
kap, akkor egy év, tíz év, száz év, —-
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vagy mit tudom én hány év múlva, de 
valaha bizonyára 0*04 °/0-rój 1— 2— 3 
sót több százalékra fog a szénsav nö
vekedhetni és így az akkoron élők nem 
kerülik ki a megfulás okozta szomorú 
halált.

Nyugodjunk meg: a természet ház
tartása úgy a mint van, tökéletesen van 
berendezve. Nem a véletlennek műve 
az, hogy annyi szénsav fejlődik; ez 
öldöklő gáz nemcsak nem felesleges, de 
felette szükséges; nem hogy veszélyez
tetné életünket, de sőt —  ha para
doxonnak tetszik is elmondhatjuk —  
hogy az élőknek ezen halálos ellensége 
nélkül, sem élő állat, sem ember nem 
létezhetnék!

Hadd mondjak el mindenek előtt 
egy megnyugtató tén y t : a levegő szén
savtartalma azóta, hogy azt pontosan 
tudják meghatározni, —  pedig annak 
már jó ideje —  nem növekedett. Ha nem 
növekedett, akkor mi fogyasztotta el a 
szakadatlanúl fejlődő szénsavat?

A szénsavnak igen sok a fogyasz
tója ! Először is a szénsav számos 
anyaggal bír egyesülni. Egy ily kí
sérletet az imént lá ttunk : a meszes 
vízbe vezetett szénsav egyesült a 
mészszel s fehér csapadékot idézett 
elő. Hasonló chemiai folyamatok men
nek végbe a természetben. A hegy
ségeket alkotó szénsavsók, a külön
böző fajta mészkő, márvány, dolo
mit Földünk ifjúkorában annak at
moszférájából vonták el a szükséges 
szénsavat. Hány milliárd kilogramm 
szénsav fogyhatott el akkor ?! És 
mennyit fogyasztottak azok az apró, 
hajdan élt lények myriádjai, melyeknek 
reánk maradt héjai a krétahegysé
geket alkotják. A ki házat építtet, 
szintén fogyasztja a légkör szénsavát, 
mert a vakolatnak oltott mesze szintén 
átalakul szénsavas mészszé. Egy előbbi 
kísérletből tudjuk, hogy a víz is sok 
szénsavat bír elnyelni.

Minthogy a szénsavban dús víz a 
Föld életében nagy szerepet visz, le
gyen szabad arról is kissé bővebben 
megemlékeznem.

Ez edényben volt a szénsav által zár 
varossá tett meszes víz. Néhány perczig 
szénsav-áramot bocsátok rajta keresz
tül, és ime, az előbb oly zavaros folyadék 
tisztulni kezd. Ez onnan van, mert a 
szénsavas víz aránylag sok szénsavas 
meszet képes feloldani. A természetben 
ezen tünemény folyton folyvást megy 
végbe. Az esővíz a termő talajon átszi
várogva, az abban végbemenő rothadás 
szülte szénsavat elnyeli; ez a szénsavas 
víz most tovább szüremkedve, feloldja a 
talaj szénsavas meszét, s így hozzáfér
hetőbbé teszi a növényzet számára; 
ugyanilyen úton és módon válik a meszes 
talajokban a kútak vize mészben dússá, 
keménynyé. A Föld középpontja felé 
tartó útjában a víz találkozhatik a vul
káni erők által készített szénsavval is ; 
abból is felvesd bizonyos mennyiséget, 
s ha most útjában mészkőre akad, azt 
apránként feloldja. Ez így megy évszá
zadokon, évezredeken keresztül, míg 
végre ezen csendes munka eredménye, 
a mészhegyekben oly gyakran előfor
duló, sokszor óriási barlangok.

Térjünk vissza az előbbi kísérlet
hez. A megtisztúlt folyadékot állni 
hagyjuk, vagy, hogy gyorsabban végez
hessünk, kissé melegítjük. Ez által a 
szénsav a vizet elhagyni kényszerül és 
ismét előáll a csapadék. —  Ugyanezen 
folyamatot észlelhetjük a természet
ben nagyban. Ily módon keletkeztek 
az aggteleki, az adelsbergi, a mammuth- 
barlangnak, általában a cseppkőbar
langoknak sokat megbámult csodás 
képződményei. Ugyanez a tünemény 
magyarázza meg a kövesítő forrásokat 
is, melyek a beléjök hullt tárgyakat 
rövid idő alatt fehér kő-kéreggel von
ják be. A szénsavas mészszel megter
helt víz ugyanis, a mint a levegőre ér, 
szénsava egy részét elveszíti, a víz 
maga is elpárolog s így a mész kény
telen belőle kiválni.

A Földünkön végbemenő chemiai 
folyamatok azonban kevesebb szénsavat 
fogyasztanak még, mint a növényvilág; 
a növény abból él, azzal táplálkozik és 
ha a szénsavat tőle megvonjuk, elpusz-
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túl, elhal. Igen, ugyanaz a szénsav, 
mely az állatoknak halálos méreg, a 
növényeknek éltető eleme. A növény 
a gyökereivel felszívott vízben is kap 
szénsavat, de főleg a levegőből veszi 
azt fel levelei segítségével.

Mily igénytelen valami a levél, és 
mégis mennyi munkába került alkotá
sát, rendeltetését megérteni. Most már 
tudjuk, hogy minden levelen tömérdek 
likacska, szájacska van, melyeknek ren- 
deltetésök a szénsav felvétele. Egy-egy 
bodzafa-levélen átlag 400,000 szájacs
ka van s ha a bodzafa leveleinek száma 
egy millió, akkor ez a fa 400,000 mil
lió apró szájjal szívja táplálékát, a 
szénsavat, a levegőből! A levél min
den likacsa méltán nevezhető a növény 
szájának.

Miért van a fának oly szerfelett sok 
szája ? Mert a levegő szénsavtartalma 
csupán 0*04%, a mi bizony igen híg 
étel, —  és ha a mi tápszereink is csak 
oly kevés százalék tápláló anyagokat 
tartalmaznának: azaz egy szájunk bi
zony nem lenne elegendő testünk táp
lálkozására, ha éjjel-nappal munkál
kodnék is.

A levelek tehát felszívják a szénsa
vat, és belsejükben a chlorophyll-sze- 
mecskék a napsugarak hatása alatt fel
bontják elemeire, szénre és oxigénre ; 
a szenet megtartja a növény és feldol
gozza, az oxigén legnagyobb részét pe
dig, mint reá nézve hasznavehetétlent, 
kileheli. S így a viharokkal daczoló 
szálfa, a szerény bokor, a földre simuló 
fűszál mind, mind szénsavat szívnak be 
és oxigént lehelnek ki, s így éltetik a kis 
férget, a száraznak, a víznek és a leve
gőnek lakóit s lehetővé teszik, hogy 
ember és mindezeknek ura legyen.

Mennyi szénsavat fogyasztanak a 
növények évenként, —  azt meg nem 
mondhatom; mert elébb ismernem kel
lene a kerek Föld felszínén évenként 
növő fűnek, a vetéseknek, a bokrok és 
a fák leveleinek a súlyát és tudnom 
azt, hogy az összes élő fáknak és 
bokroknak faanyaga évenként hány 
kilogrammal növekszik. Ki mondhatja

meg ezt?! De ha azt mind ismerném, 
bizonyára óriási számmal kellene előbbi 
kérdésemre válaszolnom. Ezt meg
gondolva, nem fogják túlmerésznek tar
tani az állításomat, hogy a növény
világ', az óriási mennyiségben folyton 
fejlődő szénsavat mindegyre fogyasztva, 
az atmoszféra szénsavtartalmának a 
szabályozója, az gátolja meg a szén
savnak ránk, élőkre nézve oly vészthozó 
túlszaporodását.*

íme, ez az elébb kimondott para 
doxonnak magyarázata. A szénsav a 
növények nélkülözhetetlen tápláléka; 
ha ez elpusztulna, elvész a növényzet 
is és azt nyomban követnék az állatok 
és az emberek. —  És mily bámulatos 
a növényország és az állatország kö
zötti kapcsolat: a növény küzd léte
iéért, él, —  az állat is küzd és él, 
látszólag egyik sem törődik a má
sikkal, általában mindegyik egyedül 
saját szükségleit igyekszik kielégíteni 
saját ezélj át törekszik e lérn i: és mégis 
mindegyik f é l  a másiknak javára is dol
gozik és él, habár akaratlanúl és öntu- 
datlanúl, —  mert az állat szénsavat 
termel, melyből a növény épül fel ; ez 
mintegy cserébe készít oxigént, mely 
nélkül amaz elveszne; egyik a mási
kért dolgozik, egyik a másikra nézve 
nélkülözhetetlen.

Ez tisztelt hallgatóim, a Föld életéi 
nek, annak a ‘bámulatos óriási körfo
lyamnak egy kis része. —  Ebből is lát
hatjuk, hogy a természet háztartásában 
semmi sem történik véletlenül, semmi 
sem haszontalanúl és czél nélkül, semmi

* A  növényzet életfolyama nem elég
séges annak magyarázására, hogy miért nem 
szaporodik meg a légkörben a szénsav; 
hisz télen kevesebb a levegőben a szénsav, 
mint nyáron, akkor pedig a növényzet élet
működése majdnem nullára száll alá (V. ö. 
a Term. tud. Közlöny X II. kötetében „A 
levegőrőlu czimű közleményt). Legújabban 
a szénsav legfontosabb fogyasztójáúl a ten
gert hozzák fel, a melynek szerves anya
gaiban háromszor annyi szén van felhal
mozva, mint a mennyit az összes légköri 
szénsav tartalmaz. L. Philosophical Maga
ziné, 1 8 8 1 . évi márcziusi füzet, 2 0 6 . 1.

S z e r k .
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sem felesleges, de nem is vész el belőle 
semmi, egy porszem sem! —  „Ugyan
azokat az elemeket, mondja R e c 1 u s, 
melyek a fa leveleiből kiszabadulnak, 
a szél a most születő gyermek tüdejébe

XXVI. ALFÖLDÜNK

Ha Európa mai növényvilága fölött 
szemlét tartunk, méltánlep meg bennün
ket gazdagsága ; —  mintha csak abba 
helyezte volna a természet minden büsz
keségét, hogy az összes szárazföldek 
ez igénytelen szögletét óriási földrész
társainak fíivészkertjévé avassa. Akár 
gazdasági növényeinket, akár dísz
kertjeink virágágyait, akár sétatereink 
árnyas boltíveit veszszük szemügyre : 
igazolva látjuk ezt, mert valóban felöt- 
lő nagy azon növények száma, melyek 
messze világrészekből, idegen éjhajlatok 
alól kerültek össze, hogy nálunk mintegy 
állandó növénytárlatot alkossanak. A 
montpellieri fiivészkertben 24 ázsiai, 
afrikai és amerikai növényfaj önkényt 
honosuk meg. Angliában 83 ilyen be
tolakodott van, közülök 10 amerikai, 
50 a szomszéd területekről, 23 pedig 
hivatlanúl követte az ember lábnyomait. 
Francziaországban 64 amerikai. Ameri
kában 172 európai növényfaj települt 
meg magától.

Ha e jövevényekkel világrészünk 
benszülött flóráját szembe állítjuk, be 
kell ismernünk, hogy szegény; —  hát
ha még el tudnók különíteni mindazt, 
mit Európa a növényvándorlás nagy 
tényezőjének azon időkből köszönhet, 
midőn az ember lakóhelye lassú átala
kulásának mozzanatait öntudatos figye
lemmel még nem k isé r te ! Európa 
ugyan nemcsak kiváltságos éghajlatánál 
fogvavanarrahivatva,hogyFlórabájoló 
gyermekeit mind keblére ölelje, hanem 
azon helyzeténél fogva is, hogy az óvilág 
két nagy földrészével épen keleten és 
délen jutott szomszédságba, honnét a 
keleti és déli erős légáramlatok jelen
tékenyen mozdítják elő a növények 
költözködését. Az Uralhegység növény

hordja, s a haldoklónak utolsó sóhaja 
a virág pompázó kelyhét szövi majd 
s kellemes illatát képezi."

K á t h  A r n o l d  L.

„MAGYAR FÁ“-JA.

választó határ ugyan ; — pl. az euró
pai tölgyek teljesen hiányzanak annak 
ázsiai lejtőjén ; de viszont nem válasz
tó határ az a nyílás, melyet a népek 
kapujának neveznek a Ural déli nyúl
ványai és a Kaspi-tó k ö z t ; valamint 
még kevésbbé választó a Kertsi szoros, 
Boszporusz, Dardanellák és a görög 
Sziget-tenger. A mint ennek szigetei pi
henő állomásokat képeznek Ázsia felől, 
úgy Afrika éjszaki partjai sincsenek 
tengerek által Európától annyira elvá
lasztva, hogy a növényvilág meg ne 
találná útját földrészünk felé. Sőt 
U n g e r, Európa harmadkori flórá
jának az ausztráliaihoz való meglepő ha
sonlóságát magyarázva, felteszi, hogy 
hajdan Ausztrália Ázsiával, és így köz
vetve Európával is összefügött, mi által 
Ausztrália növényzete, Ázsián keresz
tül, Európába is bevándorolhatott. 
Hogy pedig Európa a növényköltözés
nek csupán pihenő-állomásáúl ne szol
gáljon, gondoskodnak arról nyugoti és 
éjszaki határ-óczeánjai, melyek áthág
hatatlan gátjai minden e nemű terjesz
kedésnek, mert a Golf-áram szállít 
ugyan uszadékfát földrészünk partjaira, 
de csírázni képes magvakat nem.

Nem tudjuk meghatározni azt az 
időt sem, mikor kezdődött az em
bernek öntudatos és saját érdekében 
czélzatos beavatkozása a természet ház
tartásába, —  vagyis, mikor kezdte el 
az egyik éghajlat szerves termékeit a 
másik alá áthonosítani. Aligha tévedünk, 
ha ezt az ón- és borostyánkő-kereske- 
dés kezdetével egykorúnak tekintjük, 
pedig ennek is legrégibb nyomai a 
kifürkészhetetlen őskor homályában 
vesznek el.

Amerika fölfedezése előtt már elég
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